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Abstract 

 

    Business organizations are witnessing developments in various fields. These 

developments have shown many external challenges facing these organizations in a 

more rapid, diversified and complex environment. Most business organizations are 

looking for ways to survive, succeed, and excel in these challenges. And most of the 

studies have indicated that most of the leading organizations are aware that man is 

the way to achieve excellence. Therefore, it is considered the main pillar in the 

success and progress of the organizations, and this requires attention and focus on 

the knowledge and skill it has to do business efficiently and effectively. Based on 

this fact, organizations have adopted the concept of employee empowerment, which 

is one of the modern management methods in the field of human resources 

management and is used to improve performance. Organizational culture is also a 

factor influencing the performance. Most researchers believe that one of the most 

important factors in the success of staff empowerment is the extent to which 

organizational culture is strongly linked. In addition, there are also dimensions of 

organizational culture emanating from within and outside the organization and from 

these dimensions after the disparity in power. Some studies have pointed to the 

problems of the organizational culture in developing countries, especially the Arab 

countries, and they have confirmed that the prevailing organizational culture is a 

mixed culture with a legacy of customs and traditions that do not agree with the 

fundamentals of positive culture. The aim of this study is to investigate the impact 

of organizational culture and functional empowerment on the performance of Arab 

school staff in Malaysia. 
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 الملخص 

تطورات يف خمتلف اجملاالت، أظهرت هذه التطورات حتديات خارجية عديدة تواجه تلك  د منظمات األعمالتشه  
يداً، لذلك أصبحت أغلب منظمات األعمال تبحث عن وسائل متكنها من املنظمات يف بيئة أكثر سرعًة وتنوعاً وتعق

البقاء واإلستمرارية والنجاح والتميز يف ظل هذه التحديات، وهذا عن طريق اإلهتمام بالبيئة الداخلية حىت تتالئم مع 
ها هو السبيل ري فيلبشأن أغلب املنظمات الرائدة تدرك أن العنصر اإىل اخلارجية؛ وقد أشارت معظم الدراسات  البيئة

لكه يُعد الركيزة األساسية يف جناح وتقدم املنظمات ويتطلب هذا منها اإلهتمام والرتكيز عليه مبا مي لذلك ،لتحقيق التميز
 وإنطالقًا من هذه احلقيقة أصبحت املنظمات تتبىن مفهوم ؛من معرفة ومهارة للقيام بأداء األعمال بكفاءة وفاعلية

يف حتسني يستخدم و  حيث يعد أحد األساليب اإلدارية احلديثة يف جمال إدارة املوارد البشريةموظفني التمكني الوظيفي لل
لعوامل الألزمة اهم أأغلب الباحثني أن من  يرىو  ،تُعد الثقافة التنظيمية من العوامل املؤثرة على األداء ذلك، كاألداء

يمية تنطلق من داخل للثقافة التنظ، كما إن هناك أبعاد لنجاح متكني املوظفني هو مدى اإلرتباط بقوة الثقافة التنظيمية
وقد أشارت بعض الدراسات إىل وجود مشكالت تعاين  ؛األبعاد بُعد التفاوت يف السلطة املنظمة وخارجها ومن هذه

ة السائدة هى الثقافة التنظيمي أن  كدت علىحيث أ الدول النامية وخاصة الدول العربية، منها الثقافة التنظيمية يف
لذا فإن هدف هذه الدراسة  ؛ثقافة خمتلطة مبجموعة متوارثة من العادات والتقاليد واليت التتفق مع أسس الثقافة اإلجيابية

 . ماليزيااملدارس العربية يفملوظفني يف االثقافة التنظيمية والتمكني الوظيفي على أداء  هو البحث يف أثر
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    مقدمة.
تبحث  لذلكديات عديدة تواجهها املنظمات، أبرزت حتد منظمات األعمال تطورات يف خمتلف اجملاالت تشه    

املنظمات عن البقاء واإلستمرارية والنجاح يف ظل هذه التحديات، ويتطلب منها هذا اإلهتمام والرتكيز على معظم 
وإنطالقًا من هذه [، 1021:] النسور البشري مبا ميلكه من معرفة ومهارة للقيام بأداء األعمال بكفاءة وفاعليةاملورد 

 عملية إاخا  القرار وإشراكهم يف املوظفني من خالل حتفيزاحلقيقة أصبحت املنظمات تتبىن مفهوم التمكني الوظيفي 
م يف مركز حتمل ووضعهاملوظفني مية الداخلية بني اإلدارة و وتبسيط العالقات وقنوات اإلتصال وكسر احلدود التنظي

التمكني الوظيفي حيث يعد  ؛[1023:طة وملحميلية قراراهتم واملشاركة يف عملية صنع القرار مع اإلدارة ]املعاو مسؤ 
وجودة  اإلنتاجيةو  دامه يف حتسني األداءميكن إستخ ذيأحد األساليب اإلدارية احلديثة يف جمال إدارة املوارد البشرية، وال

من خالل و لك ، [1022:]نافع وزيادة الفعالية التنظيمية والعمالء وظفنياخلدمات يف املنظمات اخلدمية، ورضا امل
كارهم وتنمية وبني املنظمة يف كل املستويات اإلدارية مبا حيفزهم على تقدمي أف وظفنيمنح السلطة وتوثيق العالقة بني امل

 وظفنيامل سعت العديد من األراء واإلجتاهات واملنظمات إىل املناداة بتمكني هلذاخلدمة املنظمة، و مسامهاهتم اإلبتكارية 
 .[1002:ملغريب]ا جزءاً أساسياً من النظام اإلداريهم عتبار بإ ،بغية إتاحة الفرصة لإلبداع واإلبتكار ،وتقوية مركزهم

العوامل اليت يرتكز عليها التمكني لتحقيق أهداف املنظمة، بل يصعب تنفيذ  أهم من هأن دراسة نافع بينت كما     
افة أغلبهم يرى أهنا تتمثل يف ثق إال أن –قد إختلف الباحثون يف حتديدها و  - ومراحل التمكني دون توافرها خطط

 عليهو مستوى التمكني الوظيفي يرتبط بقوة ثقافة املنظمة، فإن  وعلى  لك[، 1022:]نافع التمكني )الثقافة التنظيمية(
وجه كل من منظري اإلدارة اإلسرتاتيجية والسلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية وكذلك علم إجتماع املنظمات 

السخل ] إهتمامهم إىل موضوع ثقافة املنظمة بإعتبارها أحد العوامل األساسية احملددة لنجاح وتفوق منظمات األعمال
إعتبار أهنا  على االتاجمليف  هتمام، لذلك أصبحث الثقافة التنظيمية من املوضوعات اليت حتظى باإل[ 1022:وآخرون

اد ، ألهنا ترتكز على القيم واملفاهيم اليت تدفع أعضاءها إىل اإللتزام والعمل اجلت الرئيسية لنجاح املنظماتمن احملددا
 عة واملالئمة إلحتياجاتوحتسني اخلدمة واإلستجابة السريركة يف إاخا  القرارات واإلبتكار واإلبداع واملشا

 [.1023:]جلويلالعمل
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نظمة لثقافة املأن اجملتمعات تتألف من ثقافات متعددة األبعاد، وأن   Hofstede-2990وجد هوفستيد  وقد     
حيث إن  [1002:التفاوت يف السلطة ]العتييب ، ومن هذه األبعاد هوأبعاد رئيسية تنطلق من داخل املنظمة وخارجها
تربز أمهية هذه الدراسة يف أهنا  ومن هذا اإلهتمام [،1002:]العتييب هذا البعد حظي بإهتمام العديد من الباحثني

الثقافة  ياسق أبعاد كأحدمن خالل تطبيق الشورى  وهو إتساع نطاق السلطة  تلقي الضوء على هذا املدخلستحاول أن 
  .على أداء املوظفني وأثرهاودورها يف إجياد البيئة املناسبة لتحقيق التمكني الوظيفي التنظيمية 

 مشكلة الدراسة
رارية تطلب منها البحث عن وسائل متكنها من البقاء واإلستمللمنظمات ت التحديات النامجة عن البيئة اخلارجية إن     

ساسية بالبيئة الداخلية حىت تتالئم مع بيئتها اخلارجية، واملورد البشري يُعد الركيزة األوالتميز، و لك عن طريق اإلهتمام 
بناء ثقافة تنظيمية مرنة تستجيب للتغريات [، لذلك تسعى املنظمات ل1021:سور]الن يف جناح وتقدم املنظمات

مرتبط مبدى   جناح أي منظمةفإن ذا مائهم مبا خيدم أهداف املنظمة، هلوإنت ارعة، وتؤثر على سلوكيات املوظفنياملتس
ين،  األداء يعترب احملور الرئيسي واجلوهري الذي تنصب حوله جهود املدير  اعلية أداء مواردها البشرية وعلي  لككفاءة وف

[؛ كما 1022 .زليخة ومسيحة] األداء كونه يشكل أهم أهداف املنظمة، والثقافة التنظيمية تعد من العوامل املؤثرة على
يف علم اإلدارة جمموعة من العناصر اليت ميكن أن تعترب جوانب قوة متكن املوظف من أداء عمله بشكل أفضل  يوجد

 امليةهة التحديات العحيتم على املنظمات أن تسعى إىل ما الهناية ملواجوهذا [، 1020:]وايلليةو مثل: الصالحية، املسؤ 
 داف.األهإ ا أرادت أن تكون متقدمة أو على قدم املساواة مع غريها من املنظمات من خالل أداء املوظفني لتحقيق 

يث أشارة إىل حكثرية ترتبط بالثقافة التنظيمية، نه الزالت هناك مشكالت  أوهناك دراسة إستطالعية كشفت على    
يد واليت ثقافة خمتلطة مبجموعة متوارثة من العادات والتقالهى الثقافة التنظيمية السائدة يف بعض الدول النامية  أن 

سالمية اليت قق مصلحة العمل وأهدافه، بل التتفق حىت مع الشريعة اإلوحتالتتفق مع أسس الثقافة اإلجيابية اليت اخدم 
بقاء املنظمات العربية لعقود طويلة حتت ل نتيجةً و  [،1009:]حلواين فنياألخالقي القومي للعمل واملوظ وضعت النظام

تعددية املستويات اإلدارية وهرميتها، وطول خطوط اإلتصال الرمسية، واملركزية الشديدة، والسرية يف املعلومات اليت تعطى 
اليفه مل يعد حتمل تكصالحية والتنموية، بل بات عبئًا عائقًا اليوم أمام الطموحات اإلهذا أصبح فقد  موظفني،لل

 ؛[1023:لةبن نافو اين من املشكالت والسلبيات ]فالق باإلمكان، لذلك أصبحت العديد من املنظمات العربية تع
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ملدارس اأثر الثقافة التنظيمية والتمكني الوظيفي على أداء املوظفني يف : جاءت تبحث يفمشكلة هذه الدراسة فإن  ذال
 العربية يف ماليزيا.

 .دراسةأهمية ال
تنبع أمهية هذه الدراسة من مسامهتها يف عدة جماالت خمتلفة؛ ففي املنظمات املبحوثة يسعى الباحث إىل تقليص     

الفجوة بني أهداف املنظمات وأداء املوظفني فيها، كذلك املسامهة يف التحديث اإلداري ومواجهة التحديات املعاصرة 
يات اإلستمرارية والبقاء؛ ويأمل الباحث أن تضع هذه الدراسة توصبالتطوير والتحسني املستمر للوصول إىل التميز و 

عى الباحث إىل بس الدراسةهذه أمهية كما تكمن تساهم يف إجياد منو ج تطبيقي يربز من خالل هذه املدارس العربية.
لثقافة التنظيمية، ا إتساع ممارسة السلطة من خالل إضافة بُعد الشورى يف قياس باإلهتمام مببدأحماولة اإلضافة العلمية 

[ 1009[ و]صايف ويوسف:1002[ و]عبد العظيم:1002[ و]القطاطشة:2999:فقد أثبت كل من ]أبو السعود
 Binأن الشورى واسعة وشاملة ملمارسة السلطة؛ وميكن تطبيقها يف أي مستوى إداري يف املنظمات ]

Yasin:2015 إيل مشاركة  فهى تؤدي يف إاخا  القرار احلقوامليل عن جادة والتعسف تعترب عصمة من اإلحنراف [؛ و
 [؛Al-Daba:2014املوظفني يف صنع القرارات وتعزز الشفافية واملساءلة وتؤدي إىل إدارة فعالة وزيادة اإلنتاجية ]

من أساسيات التمكني الوظيفي هو  [.كذلكZain et al:2015وهلا أثار إجيابية على أداء وجناح املنظمات ]
[، ملساعدة املوظفني على أن يكونوا أكثر مقدرة وسلطة يف 1020:]وايل سلطة يف العمل اجلماعيتذويب إحتكار ال

كلما زاد تبين اإلدارة لنمط واسع يف السلطة كلما [ بأنه  1022[؛ حيث أثبث ]الشريف:1022:أداء أعماهلم ]ديوب
ة للشورى يف ميكن أن تربز اإلضافة العلميويكون له أثر على أداء املوظفني؛ وهنا كذلك  زاد مستوى التمكني الوظيفي 

قياسها للثقافة التنظيمية أن تساعد يف إجياد البيئة املناسبة للتمكني، وقياس أثره كعامل  يف تقليص الفجوة. كما تعود 
د لشورى كأحباط اتبني إرتأول دراسة أمهية هذه الدراسة على الباحث نفسه ألنه يرغب يف اإلستزادة العلمية؛ وتعترب 

لها أكثر وبإمكانية تطبيقها ضمن بيئات خمتلفة ميكن أن جيع -حسب علم الباحث  - الثقافة التنظيميةقياس أبعاد 
 وكل  لك يكسب الدراسة أمهيتها على املستوى التطبيقي واألكادميي.  أمهيًة ومتيزاً؛

 دراسة.أسئلة ال
 ؟.املدارس العربية مباليزيا على التمكني الوظيفي يف الثقافة التنظيميةما مدى تأثري  -4
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 ؟.املدارس العربية مباليزيايف التمكني الوظيفي على أداء املوظفني أثر  ما هو  -1

 ؟.املدارس العربية مباليزيا يف وظفنيامل أداءيمية على ظتأثري الثقافة التنهو ما  -3

 املدارس العربية مباليزيا؟. يفوأداء املوظفني  ما أثر التمكني الوظيفي كعامل وسطي يف العالقة بني الثقافة التنظيمية -1

 دراسة.أهداف ال
 هتدف الدراسة إىل حتقيق األيت:     

 املدارس العربية مباليزيا. على التمكني الوظيفي يف الثقافة التنظيميةتأثري  معرفة -4

 املدارس العربية مباليزيا.يف  التمكني الوظيفي على أداء املوظفنيمعرفة أثر  -1

 املدارس العربية مباليزيا.يف  املوظفني أداءيمية على ظتأثري الثقافة التن قياس -3

 املدارس العربية مباليزيا. يف املوظفني قياس أثر التمكني الوظيفي كعامل وسطي يف العالقة بني الثقافة التنظيمية وأداء -1

 فرضيات الدراسة.

 إىل إختبار الفرضيات التالية: يسعى الباحث يف هذه الدراسة       

 األوىل:الفرضية 
 يف املدارس العربية مباليزيا.والتمكني الوظيفي الثقافة التنظيمية يوجد أثر دال إحصائياً بني      

 الفرضية الثانية:
 يوجد أثر دال إحصائياً بني التمكني الوظيفي وأداء املوظفني يف املدارس العربية مباليزيا.     

 الثالثة: الفرضية
 يوجد أثر دال إحصائياً بني الثقافة التنظيمية وأداء املوظفني يف املدارس العربية مباليزيا.    

 الفرضية الرابعة:
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يوجد أثر دال إحصائياً للتمكني الوظيفي كعامل وسطي يف العالقة بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي يف املدارس    
 العربية مباليزيا.

 الدراسة.حدود 
 :دود األتيةالدراسة باحلفقد مث حتديد  الثقافة التنظيمية والتمكني الوظيفي على أداء املوظفني لقياس أثر  

زيا والىت املدارس العربية يف مالي مجيع وهو ،متعلقة مبكان تطبيق الدراسةهذه احلدود و  املكانية:الدراسة حدود  -2 
 عربية التابعة هلا.تعمل حتت إشراف كامل لسفارات الدول ال

إلدارات مديري األقسام وا إنه سيتم إختيارحدود الدراسة البشرية: وهذه احلدود تتعلق بعينة الدراسة، حيث  -1
 واملعلمني يف املدارس بإعتبارهم وحدة معاينة ترتكز عليهم حمصلة العمل  يف هذه املنظمات.

 و:غري املستقل وهواملتمثلة يف املت ،متغريات الدراسةوهذه احلدود متعلقة بدراسة العالقة بني العلمية: الدراسة حدود  -3
 وهو: أداء املوظفني وأبعاده. تابعواملتغري ال وهو: التمكني الوظيفي وأبعاده، وسطيالواملتغري  وأبعاده، الثقافة التنظيمية

 .دراسةمصطلحات ال
ا مع البيئة الداخلية هيف املنظمة والقاعدة اليت تتبناها املنظمة يف تعامل وظفنياملدليل سلوك  هى الثقافة التنظيمية:

 .[1023 :]عمرو واخلارجية

قوة التصرف وإاخا  القرارات واملشاركة الفعلية من جانب العاملني يف إدارة  وظفنياملمنح  هو التمكين الوظيفي:
 [.1022:ق]التوفي لية والرقابةو إلبداعي وحتمل املسؤ املنظمات اليت يعملون فيها وحل مشكالهتا والتفكري ا

اإلدارة بكفاءة  دافهبم لتحقيق أهبتنفيذ املهام والواجبات الوظيفية املنوطة  وظفنيقيام امل هو أداء الموظفين:
 .[1022:]املدرع

 [.Bin Yasin:2015] أداة عمل مدروس حلماية املصاحل العامة وحل القضاية العامةهى  :الشورى

 .السابقة الدراسات
 :Alexandru]ة دراسف ،املوظفني وأداء الوظيفي والتمكني التنظيمية الثقافة موضوع الدراسات من العديد تناولت  

ب غري شرط مهم يعمل يف كل منظمة وهى يف الغالتعترب  هو أن الثقافة التنظيميةأهم ما خلصت إليه  إنف  [2015
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فقد بينت [ 1022:أما ]حممد تساعد يف تعزيز منظمة صحية وناجحة،و مرئية ألعضاء املنظمة أو البيئة الداخلية، 
[ 1022:صلت دراسة ]املغريبتو و الثقافة التنظيمية ؛  وبني عناصر وظفنيأنه توجد عالقة إجيابية وقوية بني أداء املدراسته 

أداء يمية أثر على لثقافة التنظل إنكما  ؛إىل أن عناصر الثقافة التنظيمية هلا تأثري على األداء الوظيفي يف املنظمات
وبأبعاد  ؛[Saeed et al:2013]دراسة  أثبتت هذاو  ؛[Ehtesham et al:2011]أثبتت هذا دراسة  املوظفني
 املنظمة؛ يف املوظفني أداء حتسني يف التنظيمية الثقافة أثر ملكونات وجود[ 1021:النسور]وإستنتج  ،خمتلفةأخرى 

يف  والوالء التنظيمي املوظفنيطردية بني متكني  ات[ عن وجود عالقة إرتباط1022جوهر و هيبة:دراسة ]وكشفت 
 بشكل إجيايب مع األداء الوظيفي للموظف، أن التمكني مرتبطا  [Yilmaz:2015]وأكد ؛ املنظمة

ما أ[ إىل وجود عالقة إرتباط إجيابية بني التمكني الوظيفي وبني األداء الوظيفي؛ 1022:وأشارت]سعيدة
قة بتت هذه العالأث كماإجيابية قوية بني التمكني وتطوير األداء؛   إىل وجود عالقة إرتباطيةفقد أشار [ 1021:]مسعود

[ أن للتمكني الوظيفي 1022:[ بأبعاد أخرى للتمكني ؛ وأكد ]التوفيق1021:[ ودراسة ]خليل1022:دراسة ]نافع
[ أن العالقة موجبة بني التمكني وبني 1023:كما بينت دراسة ] الزامليبينه وبني تطوير وحتسني األداء؛  تلك العالقة 

وجود عالقة بني التمكني أظهرت [ 1020:احلموريالسعود و دراسة ]و ؛ املوظفنيدرجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى 
[ كشفت عن جمموعة من النتائج كان من أبرزها أن سياسة متكني 1023:دراسة ]بوساملاملوظفني؛ أما وإإلجناز لدى 

قة بني خلصت إىل وجود عالكذلك [ 1022:دراسة ]البحيصيو  ة للمنظمة؛هلا دور يف حتقيق امليزة التنافسي املوظفني
 .التمكني الوظيفي وبني التميز التنظيمي يف املنظمة

 منهجية الدراسة. 
 المنهج العلمي المستخدم في الدراسة. -أ

 على املنهج الوصفي الكمي التحليلي، و لك لوصف وتفسري وحتليل نتائج الدراسة التطبيقية سوف تعتمد الدراسة   
  وإثبات فرضياهتا. اليت سيقوم هبا لإلجابة على تساؤالت الدراسة
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 مجتمع وعينة الدراسة وأسلوب العينة. -ب

معلمني ومديري األقسام املدارس العربية مباليزيا من  من موظفي( موظف 222جمتمع هذه الدراسة سيكون من )   
 لك  وفقا و  ولتمثيل حجم العينة هلذا اجملتمع متثيالً دقيقاً سوف يعتمد الباحث على طريقة العينة العشوائية، واإلدارات

 :حجم العينة ملعادلة روبريت ماسون حلساب

 وسيلة جمع البيانات. -ج

سوف يقوم الباحث باإلطالع على الدراسات السابقة والنتائج اليت توصلت إليها، واملقاييس اليت إستخدمتها، ومن    
 مث يقوم بتطوير إستبانة و لك لقياس العالقة بني متغريات الدراسة املستقل والتابع.

 وثبات أداة الدراسة.صدق  -د

 .(SPSS)سوف يقوم الباحث بإختبار صدق وثبات اإلستبانة بطريقة معامل ثبات كروبناخ الفا، بإستخدام برنامج    

 أسلوب تحليل البيانات.  -ه

 املدعوم من برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية (AMOS VERSION 20)سوف يثم إستخدام برنامج   
(SPSS ) لتالية:من خالل األساليب االحصائية ا فرضياهتاوإختبار  تساؤالهتالإلجابة عن لتحقيق أهداف الدراسة و 

 و لك لقياس ثبات أداة الدراسة. :أسلوب كرونباخ ألفا 
 و لك لوصف جمتمع الدراسة وإظهار خصائصها باإلعتماد على  :أسلوب النسب والتكرارات واملتوسطات

ات، واإلجابة على أسئلة الدراسة وترتيب متغرياهتا حسب أمهيتها باإلعتماد على النسب املئوية والتكرار 
 املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية.

  أسلوب منذجة املعادلة البنائية(Structural Equation Modeling-SEM) و لك لقياس الفرضيات :
 غريات يف آن واحد. وإجياد نسبة اخلطأ يف اإلجابات وحتلليل العالقة بني املت

 أسلوب التحليل العاملي التوكيدي(Confirmatory Factor Analysis) : لوصول إىل أدلة الصدق ل
 البنائي لعوامل الدراسة املتكونة من ثالثة متغريات رئيسية.

    112 
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 نمذجة املعادلة البنائيأسلوب البناء املتكامل ل Full Fledged Structural Equation) Modeling :)
 .إلختبار النمو ج النظري للدراسة من أجل الوصول إىل نتائج عالية الثقة و لك

 نموذج الدراسة.

 الدراسات ج اتطوير منحملاولة حل مشكلة الدراسة عمل الباحث على إجياد منو ج إفرتاضي هلذه الدراسة مبراجعة و     
 النمو ج شملف، [1020:]املرتوك دراسةو  [1022:]أبومسورة دراسةو   [Tabouli:2016كانت دراسة ]فالسابقة 

ة، اهليكل التنظيمي، )القيم التنظيمية، القيادة اإلداري بعدبمتثل يف الثقافة التنظيمية  :متغري مستقل ثالثة متغريات،
؛ وكذلك متغري دف(لية، وضوح اهلو )السلطة، املشاركة، املسؤ  بعدب ،متثل يف التمكني الوظيفي وسطي:متغري و  ؛الشورى(

يف  امكعد )كفاءة اخطيط األعمال، كفاءة تنفيذ األعمال، اإلبداع، اجلهد املبذول(؛  ببتابع: متثل يف أداء املوظفني، 
 .(2) الشكل رقم

 

 

 

                                                                                 

 
 

 ( منو ج الدراسة إعداد الباحث.2شكل رقم: )

 .أهم النتائج المتوقعة من الدراسة

 املتوقعةئج هناك جمموعة من النتافإن  إليهانتائج اليت توصلت لل ووفقاً  من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة   
 :هلذه الدراسة كالتايل

H4 

 

 

H4 

 أداء الموظفين
 كفاءة اخطيط األعمال -
 كفاءة تنفيذ األعمال  -
 اإلبداع  -
 اجلهد املبذول -
 

 

 التمكين الوظيفي
 السلطة -
 املشاركة -
 املسؤولية -

 وضوح اهلدف-
 

 

 التنظيميةالثقافة 
 القيم التنظيمية -
           اإلداريةيم الق -
 اهليكل التنظيمي -
 الشورى -

 

 

H3 

H2 H1 
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كلما  ألنو ، [1002:عبدالعظيم] قراطية جمال السلطة يف الدميمبا أن جمال ممارسة السلطة يف الشورى أوسع من  -2
فإنه من [؛ 1022:الشريف] وظفنيزاد تبين اإلدارة لنمط واسع يف السلطة كلما زاد مستوى التمكني الوظيفي لدى امل

  يفي.الوظتمكني الوبني ى الشور املقاسة ببعد بني الثقافة التنظيمية  املتوقع وجود عالقة إرتباطية

توقعة ونتيجة دراسة تتفق هذه النتيجة املو ، ظيفيالتنظيمية وبني التمكني الو  هناك أثر دال إحصائيًا بني الثقافة -1
 .[1022:الشريف]ودراسة  [1023:املعايطة وملحم]ودراسة  [1008:الضمور ]

عة ونتيجة دراسة تتفق هذه النتيجة املتوقو ، وظفني التمكني الوظيفي وأداء املتوجد عالقة  ات داللة إحصائية بني -3
ودراسة  [Chen:2011]دراسة و  [1022:عقده]ودراسة  [1022:نافع]ودراسة  [1008:البلوي]
زين ]دراسة و  [Meyerson and Dewettinck:2012]دراسة و  [1021:مسعود]ودراسة  [1021:العجمي]

 Basha and] دراسةو  [1022:سعيدة]ودراسة  [Tajuddin:2013]دراسة [ و 1023:العابدين
Reddy:2014]  دراسةو  [1022:التوفيق]ودراسة [Nbegwa:2015]  دراسة و[Yilmaz:2015]. 

نيجة املتوقعة ونتيجة تتفق هذه التو ، وظفنيالثقافة التنظيمية وأداء املهناك عالقة إرتباطية  ات داللة إحصائية بني  -2
 [Ehtesham et al:2011]دراسة و  [Sinha et al:2010] ودراسة [Wang and Haiyin:2010]دراسة 

ودراسة  [Omondi:2014][ ودراسة 1023:زهرةدراسة ]و  [1023:صديقي]ودراسة  [1021:النسور]دراسة و 
ودراسة  [1022:زليخة ومسيحة]ودراسة  [Sotirofski:2014]ودراسة  [1022:أبو مسرة]ودراسة  [1022:محد]
  .[1022:املغريب]ودراسة [ 1022خلوف:دراسة ]و   [1022:حممد]ودراسة  [1022:عماد الدين]

عامل يف بإمكانية إضافة الشورى كال اإلدارة يف جمه الدراسة هدف اإلضافة العلمية من املتوقع أن حتقق نتائج هذ -2
إلدارة احبيث تكون كبداية إنطالق لفكرة جديدة يف جمال  نتائج إجيابية بالوصول إىلقياس الثقافة التنظيمية، و لك 
 أخرى. تايف دراس العواملعترب بداية بعدم البحث يف هذا اجملال أو تغيري بعض ت اإلسالمية، أو غري  لك حبيث

 .الخاتمة
تواجه منظمات األعمال املعاصرة حتديات بسبب التطورات املختلفة يف عدة جماالت، جعل البيئة الداخلية واخلارجية   

وتنوعًا وتعقيداً، مما حتتم عليها البحث عن وسائل متكنها من البقاء واإلستمرارية والتميز هلذه املنظمات أكثر سرعًة 
لذلك فقد أدركت أغلب املنظمات أن املورد البشري هو السبيل لتحقيق التميز و لك  ،والنجاح يف ظل تلك التحديات
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مات سعت العديد من األراء واإلجتاهات واملنظ مبا ميلكه من معرفة ومهارة للقيام بأداء األعمال بكفاءة وفاعلية، هلذا
إىل املناداة بتمكني العاملني من خالل حتفيزهم وإشراكهم يف عملية إاخا  القرار ووضعهم يف مركز حتمل املسؤلية مع 

ل الألزمة عوامحيث ُوجد من ال،اإلدارة، لتقوية مراكزهم الوظيفية وإعتبارهم جزءاً أساسياً من النظام اإلداري يف املنظمات
لنجاح متكني املوظفني هو درجة اإلرتباط بقوة الثقافة التنظيمية، بإعتبارها من احملددات الرئيسة لنجاح وفشل املنظمات، 

 .ألهنا ترتكز على أبعاد مهمة منها القيم واملشاركة يف إاخا  القرارات، لإلستجابة املالئمة والسريعة إلحتياجات العمل

قيات العمل يف أخالقيم وإنطالقًا من أهم مكونات الثقافة التنظيمية وهى القيم واملشاركة يف إاخا  القرارات، فإن     
لم؛ من مصادر تشكيل الثقافة يف منظمات اجملتمع املسمهم الدين اإلسالمي كمصدر  علىاجملتمعات اإلسالمية ترتكز 

أوسع جمال ملمارسة السلطة، ألهنا أحد الدعائم األساسية للنجاح  وأما املشاركة يف إاخا  القرارات فإن الشورى هى
والريادة يف اإلسالم وهى ثابتة يف القرآن والسنة واإلمجاع، ومقيدة بالشريعة ومرتبطة بقيم أخالقية نابعة من الدين، فهى 

 .ثابتة وغري خاضعة للتقلبات وامليول والرغبات، فهى تظبط التصرفات والرغبات

ه أثر على أداء املوظفني لكون ييف اإلسالم ومتكني املوظفني سوف يزة بالشورى ممفإن تقدمي ثقافة التنظيمية لذلك     
ي خاصة سالميف اجملتمع اإل اء واإلستمرارية والنجاح من البقاملنظمات من أهم الوسائل اليت متكن يف املنظمة ويكون 

 ومنظمات دول العامل عامة.

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2018 

 
 55 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 المراجع:

 .العربية قائمة البحوث والمجالت

أبو السعود. أميه حسني. الشورى والدميقراطية: إشكالية يف الفكر والتطبيق اإلسالمي. اجمللة العلمية لكلية اإلدارة  -
 .2999. 20(. العدد:200 -32واإلقتصاد )

أبومسورة. أمحد موسى املهدي. الثقافة التنظيمية وأثرها يف الرضا الوظيفي وكفاءة أداء العاملني مبؤسسات التعليم  -
 . 1022العايل بوالية اخلرطوم. دراسة دكتوراة. السودان. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. كلية الدراسات العليا. 

قنية يف  العاملني يف حتقيق التميز املؤسسي. دراسة ميدانية على الكليات التالبحيصي. عبداملعطي حممود. دور متكني -
حمافظات قطاع غزة. لنيل درجة املاجستري يف إدارة األعمال. فلسطني. جامعة األزهر بغزة. كلية اإلقتصاد والعلوم 

 .1022اإلدارية. 

 -لوجهلدى معلمي املدارس احلكومية يف حمافظة ا البلوي. حممد سليمان. التمكني اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي -
 .1008من وجهة نظرهم. دراسة ماجستري. السعودية. جامعة مؤته. كلية الدراسات العليا.  -اململكة العربية السعودية

ة وعلوم يالتوفيق.كرمية. دور متكني العاملني يف حتسني أداء العاملني. جامعة البويرة. كلية العلوم اإلقتصادية، التجار  -
 .1022. جون. 28التسيري. معارف "جملة علمية حمكمة" قسم العلوم اإلقتصادية. السنة: العاشرة. العدد: 

الزاملي. يوسف إمساعيل سليمان. التمكني وعالقته باإلبداع اإلداري لدى مديرية مدارس وكالة الغوث الدولية يف  -
 .1023الرتبوية. فلسطني. اجلامعة اإلسالمية بغزة. كلية الرتبية. حمافظة غزة. لنيل درجة املاجستري يف اإلدارة 

السخل. آية وآخرون. الثقافة التنظيمية وتأثريها على مستوى األداء الوظيفي يف بلدية نابلس. دراسة ماجستري.  -
 . 1022جامعة النجاح الوطنية. كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية. قسم إدارة األعمال. 

راتب سالمة واحلموري.أمرية حممد. درجة التمكني الوظيفي لدى القادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية السعود.  -
الرمسية وعالقتها بدافعية اإلجناز لديهم. جملة مؤثة للبحوث والدراسات. سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية. 

 .1020. 7. العدد:12اجمللد:



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2018 

 
 55 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

اسة هدي. دور الثقافة التنظيمية يف حتقيق التمكني الوظيفي يف شركة ليبيا نفط. در الشريف. املهدي نور الدين امل -
 .1022ماجستري. ماليزيا. جامعة العلوم اإلسالمية املاليزيا. 

الضمور. صفاء يوسف إبراهيم. العوامل املؤثرة على التمكني اإلداري دراسة حالة مراكز الوزارات األردنية. دراسة  -
 .1008دن. اجلامعة الردنية. كلية الدراسات العليا. ماجستري. األر 

العتييب. سعد بن مرزوق. أفكار لتعزيز متكني العاملني يف املنظمات العربية. املؤمتر العريب السنوي اخلامس يف اإلدارة.  -
 .1002مصر. 

ة. دراسة مكة املكرم العجمي. وليد بن محيد حممد. متكني العاملني وعالقته بتحسني األداء يف جوازات منطقة -
 .1021ماجستري. السعودية. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. كلية الدراسات العليا. قسم العلوم اإلدارية. 

القطاطشة. حممد محد. جدلية الشورى والدميقراطية. دراسة يف املفهوم. األردن. جامعة مؤته. جملة جامعة دمشق  -
 .1002. 1. العدد: 10اجمللد:للعلوم اإلقتصادية والقانونية. 

املرتوك. شروق عبداحملسن. أثر العدالة التنظيمية على التمكني اإلداري من وجهة نظر موظفي األمانة العامة للمجلس  -
 .1020األعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت. دراسة ماجستري. األردن. اجلامعة األردنية. كلية الدراسات العليا. 

ناصر بن فهد ناصر. التدوير الوظيفي وعالقته بأداء العاملني. دراسة مسحية على العاملني باإلدارة العامة املدرع.  -
للشؤن اإلدارية واملالية بوزارة الداخلية بالرياض. لنيل درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية. السعودية. جامعة نايف العربية 

 .1022واإلدارية. للعلوم األمنية. كلية العلوم اإلجتماعية 

املعايطة. سامل فاحل وملحم. أمحد عارف. أثر الثقافة املؤسسية يف التمكني لدى العاملني يف هيئة تنظيم سوق العمل  -
ص  .1023. 22واملالية. العدد:يف مملكة البحرين. دراسة ميدانية. البحرين. جملة جامعة اخلليج: قسم العلوم اإلدارية 

13 – 27. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2018 

 
 55 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

بداحلميد عبدالفتاح. متكني العاملني يف املصاحل احلومية ومنظمات القطاع اخلاص. دراسة تطبيقية على املغريب. ع -
. العدد: 2املنظمات العاملة مبحافظة دمياط. مصر. جامعة طنطا. كلية التجارة. اجمللة العلمية للتجارة والتمويل. اجمللد: 

2 .1002 . 

جامعة  ظيمية يف األداء الوظيفي يف املصارف السودانية. دراسة دكتوراة. السودان،املغريب. حممد بشري. أثر الثقافة التن -
 .1022الزعيم األزهري. كلية الدراسات العليا. 

النسور. مروان حممد. دور الثقافة التنظيمية يف حتسني أداء العاملني يف القطاع املصريف األردين. األردن. جامعة البلقاء  -
 .  120 – 287. ص1021. يونيو.  1معة اإلسالمية للدراسات اإلقتصادية واإلدارية. العدد:التطبيقية. جملة اجلا

بو سامل. أبوبكر. دور سياسة متكني العاملني يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة. دراسة ميدانية على شركة سونطراك  -
. كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم 2ة سطيف البرتولية. لنيل درجة املاجستري يف إدارة األعمال. اجلزائر. جامع

 .1023التسيري. 

جلويل. أمساء. أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري لدى العاملني يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية. دراسة  -
 . 1023 ماجستري. جامعة حممد خيضر بسكرة. كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.

مناس و هيبة. موساوي. أثر متكني العاملني على الوالء التنظيمي. دراسة حالة شركة اإلمسنت بسور الغزالن.  جوهر. -
البويرة. لنيل درجة املاجستري يف إدارة األعمال اإلسرتاتيجية. جامعة أكلي حمند أوحلاج. كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية 

 .1022وعلوم التسيري. 

لواين. إبتسام عبدالرمحن. املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي: من أين يبدأ التغيري يف ح -
 . 1009ثقافة املنظمة؟. جامعة امللك عبدالعزيز جبدة. 

لعلوم والتكنولوجيا. لمحد. منتصر حيي بابكر. أثر الثقافة التنظيمية على أداء العاملني بالتطبيق على جامعة السودان  -
 .1022دراسة ماجستري. السودان. جامعة الزعيم األزهري. كلية الدراسات العليا. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2018 

 
 55 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

الثقافة التنظيمية بني رهانات اإلنتماء وديناميكية األداء. دراسة حالة جامعة اجلزائر. لنيل الدكتوراة . زهرةخلوف.  - 
 .1022كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري. يف إدارة األعمال. جامعة حسني بن بوعلي بالشلف.  

خليل. نانسي نايف. التمكني وأثره على مستوى أداء العاملني يف مركز الوزارات احلكومية األردنية من وجهة نظر  -
 .1021العاملني فيها. لنيل درجة املاجستري يف اإلدارة العامة. جامعة الريموك. األردن. 

حسن. متكني العاملني كمدخل لتحسني احلياة الوظيفية يف قطاع اإلتصاالت. دراسة ميدانية. جامعة ديوب. أمين  -
 1022. 2. العدد: 30دمشق. كلية اإلقتصاد. جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية. اجمللد:

وطنية للذهبنا  دراسة حالة املؤسسة الزليخة. بولنوار ومسيحة. كناي. دور الثقافة التنظيمية يف حتسني أداء العاملني -
. دراسة ماجستري. اجلزائر. جامعة أكلي حمند أوحلاج. كلية العلوم اإلقتصادية والتجارة وعلوم ENAPألخضرية 
 . 1022التسيري. 

اد صكأحد العوامل املؤثرة على األداء الوظيفي. جامعة مخيس مليانه. جملة اإلقت. خلوف. الثقافة التنظيميةزهرة.  -
 .1023. سبتمرب. 9العدد:اجلديد. 

زين العابدين. راهب حممد. أثر تطبيق إسرتاتيجية متكني العاملني يف حتسني أداء املؤسسة دراسة ميدانية يف الشركة  -
( عنابة. لنيل درجة املاجستري يف التسيري اإلسرتاتيجي للمنظمات. جامعة حممد خيضر SAAالوطنية للتأمني سا )

 .1023 العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسسري. بسكرة. كلية

)الرغاية(.  MGBROYALسعيدة. تلخوخ. التمكني اإلداري وأثره على األداء الوظيفي دراسة حالة مؤسسة  -
 .1022دراسة ماجستري. اجلزائر. جامعة أحممد بوقرة بومرداس. كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية وعلوم التسسري.

خالد حممد ويوسف. أمين طالل. إشكالية العالقة بني الشورى والدميقراطية يف الفكر اإلسالمي املعاصر. صايف.  -
 .1009. 230-92. ص2. العدد: 23دراسة مفاهيمية. جملة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(. اجمللد: 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2018 

 
 56 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

رية واملتوسطة ة. دراسة حالة لعينة من املؤسسات الصغيقي. أمينة. تأثري الثقافة التنظيمية على أداء املوارد البشريصد   -
يف والية ورقلة. لنيل درجة املاجستري يف التسيري. اجلزائر. جامعة قاصدي مرباح. كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم 

 .1023التسيري. 

غرية واملتوسطة لعينة من املؤسسات الص صديقي. أمينة. تأثري الثقافة التنظيمية على أداء املوارد البشرية. دراسة حالة -
يف والية ورقلة. دراسة ماجستري. اجلزائر. جامعة قاصدي مرباح. كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري. 

1023. 

عبدالعظيم. أمحد عبدالعظيم. الشورى والدميقراطية شقاق أم وفاق؟. مصر. جامعة األسكندرية. كلية األداب.  -
1002. 

عقده. حممد حممد سعيد. التمكني الوظيفي وعالقته باألداء لدى املشرفني الرتبويني يف األردن. دراسة دكتوراة.  -
 .1022األردن. جامعة الريموك. كلية الرتبية. قسم اإلدارة وأصول الرتبية. 

ربكة فرع سطيف. دراسة حالة: بنك العماد الدين. قشي. دور الثقافة التنظيمية يف رفع أداء املورد البشري يف املنظمة.  -
 .1022دراسة ماجستري. اجلزائر. جامعة حممد خيضر. كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري. 

عمرو. عهود أمحد. أثر ثقافة املنظمة يف إختيار اإلسرتاتيجيات التسويقية ودور تكنولوجيا املعلومات. دراسة تطبيقية  -
يف األردن. لنيل درجة املاجستري يف األعمال اإللكرتونية. جامعة الشرق األوسط. كلية األعمال.  يف قطاع اإلنشاءات

1023. 

  فالق. حممد وبن نافلة. قدور. أثر التمكني اإلداري يف إبداع املوظفني. دراسة حالة جملموعة اإلتصاالت األردنية -
(Orange)1022بليدة. كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري. . اجلزائر. امللتقي الدويل جامعة سعد دحلب بال. 

حممد. عبدالعظيم حممد عبدالقادر. أثر الثقافة التنظيمية على أداء العاملني بالتطبيق على البنك اإلسالمي السوداين.  -
 .1022دراسة ماجستري. السودان. جامعة الزعيم الزهري. كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2018 

 
 56 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

ؤيد أمحد صادق. درجة التمكني اإلداري وتطوير األداء والعالقة بينهما من وجهة نظر مديري املدارس مسعود. م -
احلكومية يف حمافظات مشال الضفة الغربية. دراسة ماجستري. فلسطني. جامعة النجاح يف نابلس. كلية الدراسات العليا. 

1021. 

ية العاملني يف جامعة الطائف. السعودية. جامعة الطائف. كلنافع. عبدالستار. التمكني الوظيفي وأثره على أداء  -
 . 1022يونيو.  -. يناير 31العلوم اإلدارية واملالية. جملة الدراسات اإلجتماعية. العدد:

 .1020وايل. عدنان ماشي. متكني املوظفني. دراسة ماجستري. األردن.  -

 قائمة البحوث والمجالت األجنبية.
 Al-Daba. Abdulmajid Mohamed Abdulwahab. An Analysis of Administrative 

Staff’s Participatory Decision Making through Syura at International Islamic 

Tertiary Institution. International Journal of Humanities Social Sciences and 

Education (IJHSSE)Volume 1. Issue 9. September 2014. PP 33-39. 

 Alexandru. Ion. The importance of Organizational Culture Based on Culture. 

Bucharest. Romania. Proceedings of The 9th International Manaement Conference 

"Management and Innovation For Competitive Advantage" November 5th - 6th, 

2015. 

 Bin Yasin. Redwan. The Decision- Making Process between Shura 

(MutualConsultation)  and the Malaysian Parliament: AComparative Study. 7th 

International Conference on Humanities and Social Sciences “ASEAN 2015: 

Challenges and Opportunities”(Proceedings). Faculty of Liberal Arts, Prince of 

Songkla University. June 5-6. 

 Ehtesham. Ul  Mujeeb et al. Relationship between organizational culture and 

performance management practices. Case of University of Pakistan. Competitiveness 

Magazine Issue 4/2011. 

 Saeed. Rashid etal. Factors Affecting the Performance of Employees at  

Work Place in the Banking Sector of Pakistan. Middle-East Journal of Scientific 

Research 17 (9): 1200-1208, 2013. 

 Tabouli. Esmael M. A .The Impact of Human Resources Management on 

Employee Performance: Organizational Commitment Mediator Variable, 

Published by Canadian Center of Science and Education, Asian Social Science; 

Vol. 12, No. 9; 2016. 

 Yilmaz. Ozgur Devrim. Revisiting the Impact of Perceived Empowerment on Job 

Performance. Results from Front-Line Employees. University Faculty of Business 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2018 

 
 56 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

Department of Tourism Management Kaynaklar Yerleskesi 35160 Buca-Izmir. 

Turkey.Journal of  Turizam. Volume:19. Issue:1. 34 - 46 (2015). 

 Zain. Nor Razinah Binti Mohd et a. Shari’ah Corporate Governance Structure of 

Malaysian Islamic Banking and Finance: The Traces of Shura. Journal of Islamic 

Banking and Finance. Vol. 3. No. 1. 2015. Published by American Research 

Institute for Policy Developmentl. pp26-34. 

 Basha. H. S. Abzal and Reddy. B. Krishna. Employee Empowerment Practices in 

Indian Banking Sector. MIJBR - MITS International Journal of Business Research.  

Vol: 1. Issue 2 . July -December 2014. 

 Chen. Cok Booi. A study on the impact of empowerment on the performance of 

employees in the automotive industry in Malaysia.  fulfilment of the requirements of 

the Master's degree in Human Resource Management Center for Postgraduate 

Studies. Open University Malaysia. 2011 

 Ehtesham. Ul  Mujeeb et al. Relationship between organizational culture and 

performance management practices. Case of University of Pakistan. Competitiveness 

Magazine Issue 4/2011. 

 Meyerson. Gaudreau and  Dewettinck.Blanchard. Effect of Empowerment on 

Employees Performance.Advanced Research in Economic and Management 

Sciences (AREMS). Vol.2. July 2012. ISSN: 2322-2360.   

 Ndegwa.Tabitha. Percieved Relationship Between Employeeempowerment and 

Organizational Performance Amongcommercial Banks in Kenya. Fulfillment of The 

Requirements for The Award of The Degree of Master of Business Administration. 

University of Nairobi. 2015. 

 Omondi. Daniel Onyango. The Influence of Organizational Culture on Employee jop 

Performance. Acase Study of Pacis Insurance Company Limited. Partial Fulfilment 

of the Requirement for the Degree of Executive Master of Science in Organizational 

Development (EMOD). United StatesInternational University. 2014. 

 Sinha. Smrita et al. Impact of Workculture on Motivatoin and Performance Level of 

.J.P. School of Business.  AOP 18(6). 2010. ISSN 0572 - 3043. 

 Tajuddin. City Solehan Benti. A study on the factors that enable employees to perform 

the work in the manufacturing industry. fulfillment of the requirements of granting a 

bachelor's degree in Industrial Technology Management with Honors. Nniversity 

Malaysia Pahang. College of Technology. 2013. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2018 

 
 56 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 Sotirofski.  Kseanela. Organizational Culture Impact on Psychological Empowerment 

of  Academic Staff. University `Aleksander Moisiu. Faculty of Education. Albania. 

European  Journal of  Sustainable Development (2014), 3, 2, 119-124. 

 Wang. Kevin Baird and Haiyin. Employee empowerment: extent of adoption and 

influential factors. Macquarie University. Sydney. Australia.  Emerald Group 

Publishing Limited. Personnel Review Vol: 39. No: 5 (0202)  pp. 574 - 599. 

 Yilmaz. Ozgur Devrim. Revisiting the Impact of Perceived Empowerment on Job 

Performance. Results from Front-Line Employees. University Faculty of Business 

Department of Tourism Management Kaynaklar Yerleskesi 35160 Buca-Izmir. 

Turkey.Journal of  Turizam. Volume:19. Issue:1. 34 - 46 (2015). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2018 

 
 55 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


